
1 / 22

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

districtsraad Deurne
Notulen Zitting van 14 januari 2021

Samenstelling
de heer Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
de heer Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; mevrouw Elke Brydenbach, districtsschepen; de heer Frank Vercammen, 
districtsschepen; de heer Freddy Lorent, districtsschepen; de heer Philip Van Acker, districtsschepen; mevrouw Marina 
Rothmayer, districtsraadslid; de heer Guy Dirckx, districtsraadslid; de heer Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; de heer 
Kristof Vissers, districtsraadslid; mevrouw Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; de heer Maarten Goetstouwers, 
districtsraadslid; de heer Josephus Braam, districtsraadslid; mevrouw Manal Toumi, districtsraadslid; de heer Hassan 
Aarab, districtsraadslid; de heer Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; de heer Arbër Halili, districtsraadslid; mevrouw 
Peggy Dewinter, districtsraadslid; mevrouw Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; mevrouw Malgorzata Zgnilec, 
districtsraadslid; de heer Kevin Engelen, districtsraadslid; de heer Robert Stephens, districtsraadslid; de heer Mathijs Post, 
districtsraadslid; mevrouw Charisse Verberckmoes, districtsraadslid; mevrouw Sandra Wintershoven, districtsraadslid; de 
heer Alain Hoeckx, districtsraadslid; mevrouw Skrolan Hugens, districtsraadslid; mevrouw Mascha Van Huffelen, 
districtsraadslid; de heer Steven Van Bockstal, districtsraadslid
mevrouw Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; de heer Maarten Caestecker, districtssecretaris

Iedereen aanwezig, behalve:
mevrouw Marina Rothmayer, districtsraadslid; de heer Hassan Aarab, districtsraadslid

Zijn verontschuldigd:
de heer Mathijs Post, districtsraadslid

14 januari 2021 20:04 - De voorzitter opent de openbare zitting
Mededeling
De voorzitter van de districtsraad Frank Geudens deelt mee dat de heer Aloïs De Backer, voormalig 
gemeenteraadslid van Deurne en vader van voormalig districtsraadslid Marleen De Backer, overleden is. Er 
wordt gevraagd een minuut stilte te houden.

OPENBARE ZITTING
A-punten
District Deurne
secretariaat

14 januari 2021 20:07 - Marina Rothmayer, districtsraadslid betreedt de zitting

HD 1 2021_DRDE_00021 Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid - Aanstelling opvolger 
- Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_DRDE_00003 - Installatie  districtsraad 2019-2024 - Geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling 

districtsraadsleden - Goedkeuring

Aanleiding en context
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Op 8 januari 2019 (jaarnummer 00003) legde mevrouw Melissa Zoete (Vlaams Belang) de eed af als 
districtsraadslid. Op 9 januari 2021 diende districtsraadslid Melissa Zoete bij de voorzitter van de districtsraad 
haar ontslag in als districtsraadslid met onmiddellijke ingang.

Voor het invullen van het openstaande mandaat werd hiernavolgende opvolger aangeschreven: 

 de 1ste kandidaat, als 3de opvolger, is mevrouw Marina Rothmayer. Mevrouw Rothmayer werd op 11 
januari 2021 aangeschreven en liet per mail weten haar mandaat op te nemen. De nodige formulieren 
voor een onderzoek naar verkiesbaarheden en onverenigbaarheden werden bezorgd.

Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 Artikel 13 en artikel 119 regelen dat: 
o het districtsraadslid dat ontslag wil nemen, dit schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de 

districtsraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de districtsraad de kennisgeving 
ontvangt; 

o het lid van de districtsraad zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, 
behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

 Artikel 14 en artikel 119 regelen dat:
o het districtsraadslid dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt 

aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 
2011;

o de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
o de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de 

districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Argumentatie
Om in de vervanging van districtsraadslid Melissa Zoete te voorzien, werd de derde opvolger aangeschreven, 
mevrouw Marina Rothmayer.

De geloofsbrieven van mevrouw Marina Rothmayer werden tijdig aan de districtssecretaris bezorgd. Mevrouw 
Marina Rothmayer voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van 
onverenigbaarheid.

Financiële gevolgen
Nee
Algemene financiële opmerkingen
Het budget voorziet de nodige kredieten voor de maandelijkse uitbetaling van de zitpenning.

Budgetperiode omschrijving bestelbon
2019-2024 presentiegelden raadsleden uitbetaling via payroll

Besluit
De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van het ontslag van districtsraadslid Melissa Zoete.

Artikel 2
De districtsraad neemt er kennis van dat de geloofsbrieven van mevrouw Marina Rothmayer werden 
onderzocht.
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Artikel 3
Mevrouw Marina Rothmayer legt de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen".
De voorzitter verklaart mevrouw Marina Rothmayer wettig aangesteld in het ambt van districtsraadslid.

Artikel 4
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

HD 2 2021_DRDE_00022 Legislatuur districtsraad 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - 
Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_DRDE_00003 - Installatie  districtsraad 2019-2024 - Geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling 

districtsraadsleden - Goedkeuring

Aanleiding en context
Mevrouw Melissa Zoete diende op 9 januari 2021 haar ontslag in als districtsraadslid bij de voorzitter van de 
districtsraad.

Op 14 januari 2021 legde mevrouw Marina Rothmayer de eed af als districtsraadslid ter vervanging van 
mevrouw Melissa Zoete.

Juridische grond
Artikel 6 §7 en artikel 119 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de rangorde 
van de districtsraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad onmiddellijk na de 
eedaflegging van de districtsraadsleden wordt vastgesteld.

 Het districtsraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in.
 Bij gelijke anciënniteit neemt het districtsraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de 

districtsraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in.
 Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het districtsraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige 

vernieuwing van de districtsraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in.
 De opvolgers die na de installatievergadering als districtsraadslid worden geïnstalleerd, nemen in 

volgorde van hun eedaflegging een rang in.

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 omtrent de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode.

Argumentatie
De districtsraad dient kennis te nemen van de rangorde van de districtsraadsleden.

Financiële gevolgen
Nee
Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van de rangorde van de districtsraadsleden.
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voornaam naam anciënniteit aantal voorkeurstemmen
Frank Geudens 23/01/2001 432
Marina Rothmayer 25/01/2001 191
Guy  Dirckx  28/03/2001  257
Jan  Van Wesembeeck  18/01/2007 2.058 
Freddy  Lorent  13/09/2010  301
Tjerk  Sekeris  17/01/2013  3.028
Elke  Brydenbach  17/01/2013  1.809
Philip  Van Acker  17/01/2013  1.180
Kristof  Vissers  17/01/2013  996
Freya  Van Alsenoy  17/01/2013  493
Maarten  Goetstouwers  17/01/2013  376
Josephus  Braam  21/11/2013  420
Frank  Vercammen  08/01/2019  928
Manal  Toumi  08/01/2019  557
Hassan  Aarab  08/01/2019  547
Abdelaziz  El Fadili  08/01/2019  490
Arbër  Halili  08/01/2019  455
Peggy  Dewinter  08/01/2019  453
Giuliana  Chirinos Saavedra  08/01/2019  420
Malgorzata  Zgnilec  08/01/2019  381
Kevin  Engelen  08/01/2019  376
Robert  Stephens  08/01/2019  370
Mathijs  Post  08/01/2019  266
Charisse  Verberckmoes  08/01/2019  260
Sandra  Wintershoven  08/01/2019  250
Alain Hoeckx 21/11/2019 353
Skrolan Hugens 23/04/2020 341
Mascha Van Huffelen 23/04/2020 322
Steven Van Bockstal 17/09/2020 252

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

1 2021_DRDE_00011 Districtsraad - Notulen districtsraad 17 december 2020. 
Districtsraadscommissie 14 december 2020 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 17 december 2020. De districtsraadscommissie kwam bijeen op 14 december 
2020.

Juridische grond
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Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg 
dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in 
chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 277 en 132 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en 
bewaren van de notulen.

Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd 
gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad 
worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Financiële gevolgen
Nee
Besluit
De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad keurt de notulen van 17 december 2020 goed.

Artikel 2
De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 14 december 2020.

Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 2020_12_14_verslag_RC.pdf
2. 20201012_10673_VO2.pdf
3. Deurne raadscommissie - keerlus Boekenberglei 141220.pptx
4. reglementenDR.PPTX
5. Notulen 17 december 2020.pdf

2 2021_DRDE_00010 District Deurne - Legislatuur 2019-2024 - Oprichting bijzondere 
raadscommissies - Wijziging samenstelling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_DRDE_00091 - Legislatuur 2019-2024 - Oprichting bijzondere raadscommissies - Goedkeuring

Aanleiding en context
Op dinsdag 8 januari 2019 werd het nieuwe districtsbestuur geïnstalleerd op de installatievergadering van de 
districtsraad. 

Regelgeving: bevoegdheid
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

 artikelen 37 en 126 bepalen dat:
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o de districtsraad commissies kan oprichten die zijn samengesteld uit districtsraadsleden. De 
commissies hebben als taak de besprekingen in de districtsraadszittingen voor te bereiden, 
advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan 
de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De 
commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

o ...
o de districtsraad bepaalt per districtsraadscommissie het aantal leden;
o de districtsburgemeester of districtsschepenen kunnen geen voorzitter zijn van een 

districtsraadscommissie;
o ... 

Op 23 mei 2019 (jaarnummer 66) keurde de districtsraad het nieuwe huishoudelijk reglement district Deurne 
goed voor de bepalingen in het reglement die op de districtsraad van toepassing zijn.

Op 20 februari 2020 (jaarnummer 26) keurde de districtsraad de wijzigingen in het huishoudelijk reglement 
district Deurne goed voor de bepalingen in het reglement die op de districtsraad van toepassing zijn.

Op 17 december 2020 (jaarnummer 173) keurde de districtsraad nieuwe wijzigingen in het huishoudelijk 
reglement district Deurne goed voor de bepalingen in het reglement die op de districtsraad van toepassing zijn.

Artikelen 9 tot en met 11 van het huishoudelijk reglement bepalen de samenstelling en de werking van de 
districtsraadscommissies. Artikel 9 bepaalt dat de concrete planning, samenstelling en het voorzitterschap van 
de districtsraadscommissies worden bepaald door middel van een districtsraadsbesluit.

Argumentatie
De districtsraad keurde op 20 juni 2019 goed om drie bijzondere raadscommissies op te richten met een 
evenredige verdeling van mandaten (jaarnummer 91). Deze bijzondere raadscommissies werden thematisch 
gebundeld.
Intussen werd een aantal raadsleden vervangen, waardoor de samenstelling van de commissies werd gewijzigd.

Financiële gevolgen
Nee
Besluit
De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad keurt de wijziging van de samenstelling van de drie bijzondere raadscommissies goed:

 commissie ruimtelijke ordening, openbare werken, groen, mobiliteit, erfgoed
Leden: Mathijs Post (Groen, voorzitter), Frank Geudens (sp.a), Guy Dirckx (Vlaams Belang), Maarten 
Goetstouwers (N-VA),  Abdelaziz El Fadili (PVDA), Peggy Dewinter (N-VA), Giuliana Chirinos 
Saavedra (Groen), Kevin Engelen (N-VA)  

 commissie cultuur, jeugd, senioren, sport, sociale zaken, diversiteit, participatie, dierenwelzijn
Leden: Kristof Vissers (PVDA, voorzitter), Freya Van Alsenoy (N-VA), Arbër Halili (Groen),  Steven 
Van Bockstal (Groen), Alain Hoeckx (N-VA), Malgorzata Zgnilec (N-VA), Charisse Verberckmoes 
(sp.a), Sandra Wintershoven (Vlaams Belang)

 commissie lokale economie, markten en foren, leefmilieu, toerisme, feestelijkheden
Leden: Jan Van Wesembeeck (Vlaams Belang, voorzitter), Jeff Braam (N-VA), Mascha Van Huffelen 
(N-VA), Manal Toumi (PVDA), Hassan Aarab (CD&V), Robert Stephens (N-VA), Skrolan Hugens 
(Groen), Marina Rothmayer (Vlaams Belang)
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Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

B-punten
District Deurne
openbaar domein
3 2021_DRDE_00004 District Deurne. Wim Saerensplein - Aanpassing aanvullend 

verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_05449 - District Deurne. Wim Saerensplein - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Aanleiding en context
Het Wim Saerensplein in het district Deurne:

 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd 

door het college van 19 juni 2020 (jaarnummer 5449);
 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Ter Rivierenlaan"

Op 27 oktober 2020 werd een aanvraag ingediend om een laad- en loszone in te richten ten behoeve van 
handelaars.
Juridische grond

 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760)  waarbij de gewijzigde statuten van 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de 

verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en 
proefopstellingen werden vastgesteld. 

Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die 
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het 
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de 
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
 Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
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  een laad- en loszone wordt ingericht, van maandag tot en met vrijdag, van 13.00 tot 18.00 uur en 
zaterdag van 15.00 tot 18.00uur, ter hoogte van de supermarkt op nummer 8 (artikel 2).
Onderzoek heeft uitgewezen dat er nood is aan een laad- en loszone.

De parkeerbalans neemt tijdens de geldende uren af met drie parkeerplaatsen.

Financiële gevolgen
Nee
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. 
Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 9 - Decentralisatie

 2DEU01 - Ambitieus Deurne
 2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne

 2DEU010405 - Adviesraden

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 27 november 2020 

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: Er geldt reeds een parkeer- en stilstandverbod op het Wim Saerensplein op zaterdag van 5 uur–
15uur. Door het nieuw aan te brengen verkeersbord E1 met onderbord van maandag tot en met 
zaterdag tussen 13 uur–18 uur wordt het parkeer- en stilstandverbod dat geldt op zaterdag, voor 
de parkeerstrook ter hoogte van huisnummers 14, 16 en 18 richting Ruggeveldlaan, opgeheven. 
Er mag daar dus op zaterdag tussen 5 uur en 15 uur wel geparkeerd worden. Dit is niet 
mogelijk omwille van de markt die daar dan plaats heeft. Bijkomende signalisatie dient 
voorzien te worden.

De afdeling mobiliteit heeft de plannen aangepast conform het advies van de politie.

Besluit
De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer voor het Wim Saerensplein in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend 
reglement, goedgekeurd in het college van 19 juni 2020 (jaarnummer 5449).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20201124_Wim_Saerensplein_De_AVR.pdf
2. Wim_Saerensplein.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor het Wim Saerensplein in het district Deurne. 

Artikel 1: de toegang wordt verboden, in beide richtingen, voor ieder bestuurder, op zaterdag, van 5 tot 
15 uur, uitgezonderd marktvoertuigen: 

 van de Tweegezusterslaan tot de Ruggeveldlaan. 

De verkeersborden C3 met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 2: het parkeren wordt verboden, van maandag tot en met vrijdag, van 13 tot 18 uur en op 
zaterdag van 15 tot 18 uur: 

-langs de even zijde:  

 voor de supermarkt op nummer 8. 

De verkeersborden E1 met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 3: het stilstaan en parkeren wordt verboden , op zaterdag, van 5 tot 15 uur: 

 van de Tweegezusterslaan tot de Ruggeveldlaan. 

De verkeersborden E3 met onderbord worden aangebracht 

Artikel 4: het stilstaan en parkeren wordt verboden, op zaterdag , van 5 tot15 uur, uitgezonderd 

marktvoertuigen: 

 op de aangelegde parking op het plein. 

De verkeersborden E3 met onderbord wordt aangebracht. 

Artikel 5: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden door 

personen met een handicap: 

-aan de even zijde: 

 ter hoogte van nummer 2 (een plaats); 

-op het plein: 

 op de aangelegde parking (twee plaatsen). 

De verkeersborden E9a met onderbord wordt aangebracht. 

Artikel 6: een voetgangerszone wordt ingericht, uitgezonderd laden en lossen, enkel voor 

marktvoertuigen, op zaterdag van 5 tot 15 uur: 

-op het plein: 

 van de Ruggeveldlaan tot de Leopold Gillislaan; 

 van de Leopold Gillislaan tot de Tweegezusterslaan. 

De verkeersborden F103 en F105 worden aangebracht. 

Artikel 7: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met 

de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van de Ruggeveldlaan. 
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Artikel 8: parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen: 

 op het plein, op de aangelegde parking. 

Artikel 9:parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden 

plaatsen voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht. 
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4 2021_DRDE_00006 District Deurne. Tweegezusterslaan - Aanpassing aanvullend 
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_CBS_00232 - District Deurne. Tweegezusterslaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Aanleiding en context
De Tweegezusterslaan in het district Deurne: 

 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd 

door het college op 11 januari 2019 (jaarnummer 232);
 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Ter Rivierenlaan".

De laad- en loszone in functie van de supermarkt Jumbo wordt niet meer gebruikt en mag verwijderd worden.

Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de 

verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en 
proefopstellingen werden vastgesteld. 

Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die 
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het 
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de 
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 de laad- en loszone, met venstertijden van maandag tot en met zaterdag, van 9.00 uur tot 18.00 uur, ter 
hoogte van nummer 102 en 104 wordt niet meer gebruikt en mag verwijderd worden. Door de nieuwe 
inrichting van de supermarkt voldoet deze laad en loszone niet meer aan de noden van de leveranciers.
Een nieuwe laad- en loszone wordt ingericht op het Wim Saerensplein.

De parkeerbalans neemt toe met twee parkeerplaatsen.
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Financiële gevolgen
Nee
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. 
Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 9 - Decentralisatie

 2DEU01 - Ambitieus Deurne
 2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne

 2DEU010405 - Adviesraden

Besluit
De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer voor de Tweegezusterslaan in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend 
reglement, goedgekeurd in het college van 11 januari 2019 (jaarnummer 232).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Tweegezusterslaan.pdf
2. 20201127_Tweegezusterslaan_Deurne_AVR.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de Tweegezusterslaan in het district Deurne 

Artikel 1: het parkeren wordt verboden, van maandag tot en met vrijdag, van 7 uur tot 18 uur: 

-langs de even zijde: 

 van de scheiding van de nummers 94 en 96, over een afstand van 10 meter. 

De verkeersborden E1 met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 2: het stilstaan en parkeren wordt verboden: 

-langs de oneven zijde: 

 van de Louis Janssenslaan tot nummer 41. 

De verkeersborden E3 worden aangebracht. 

Artikel 3: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden door 

personen met een handicap: 

-langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van nummer 37 (een plaats). 

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 4: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met 

de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van de Alfons Schneiderlaan; 

 ter hoogte van de Louis Janssenslaan; 

 ter hoogte van het Wim Saerensplein. 
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5 2021_DRDE_00007 District Deurne. Gabriël Vervoortstraat - Aanpassing aanvullend 
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2017_CBS_09221 - District Deurne. Gabriël Vervoortstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement - 

Goedkeuring

Aanleiding en context
De Gabriël Vervoortstraat in het district Deurne:

 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd 

door het college op 20 oktober 2017 (jaarnummer 9221);
 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Muggenberglei";
 maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-

eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met 
parkeerschijf en bewonerskaart.

Op 7 december 2020 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Gabriël Vervoortstraat om een 
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Juridische grond

 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de 

verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en 
proefopstellingen werden vastgesteld;

 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen 
met een handicap;

 Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van 
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;

 Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen 
met een handicap;

 Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor 
personen met een handicap. 

Regelgeving: bevoegdheid
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Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die 
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het 
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de 
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 
31 (artikel 3).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Gabriël Vervoortstraat op nummer 31, 
voldoet aan de voorwaarden. De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Financiële gevolgen
Nee
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. 
Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 9 - Decentralisatie

 2DEU01 - Ambitieus Deurne
 2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne

 2DEU010405 - Adviesraden

Besluit
De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer voor de Gabriël Vervoortstraat in het district Deurne, ter vervanging van het 
aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 20 oktober 2017 (jaarnummer 9221).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Gabriel_Vervoortstraat_31.pdf
2. 20201208_Gabriel_Vervoortstraat_De_AVR.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de Gabriël Vervoortstraat in het district Deurne. 

Artikel 1: het parkeren wordt verboden: 

-langs de even zijde: 

 ter hoogte van nummer 8; 

 ter hoogte van nummer 6; 

-langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van de inrit van nummer 73/75; 

 ter hoogte van de inrit van nummer 77/79; 

 ter hoogte van de inrit van nummer 83. 

Een gele onderbroken streep wordt op de trottoirband aangebracht. 

Artikel 2: het parkeren wordt verboden: 

-langs de even zijde: 

 ter hoogte en tegenover nummer 2. 

De verkeersborden E1 worden aangebracht. 

Artikel 3: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een 

handicap: 

-langs de even zijde: 

 ter hoogte van nummer 2 (twee plaatsen); 

 ter hoogte van nummer 8 (twee plaatsen); 

-langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van nummer 5 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 31/33 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 99/101 (een plaats). 

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 4: de rijbaan wordt verdeeld in rijstroken, in de bocht, ter hoogte van het zwembad. 

Artikel 5: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met 

de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van het Pastoor Holthofplein; 

 ter hoogte van de Dokter Romain De Velstraat. 

Artikel 6: haakse parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen, ter hoogte 

van het nummer 8 (zwembad). 

Artikel 7: schuine parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen: 

 vanaf het nummer 95 tot het nummer 109; 

 vanaf het nummer 75 tot het nummer 81; 

 op het plein, tegenover het zwembad; 

 voor het nummer 2; 

 op het pleintje, tegenover het nummer 2. 

Artikel 8: parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden 
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plaatsen voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht. 
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secretariaat
6 2021_DRDE_00012 Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden december 2020 - 

Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Tijdens de periode december 2020 ontving het districtscollege schriftelijke vragen.

Datum 
vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan

14 december 
2020

Jan Van 
Wesembeeck

De keuze van de districtsburgemeester 
omtrent de sjerp die bij zijn ambt behoort Tjerk Sekeris

14 december 
2020

Jan Van 
Wesembeeck Pleintjes Frank Craeybeckxlaan Tjerk Sekeris

17 december 
2020 Guy Dirckx Verlichting Vredesmonument Wim 

Saerensplein Freddy Lorent

22 december 
2020 Guy Dirckx 1400 bomen voor Antwerpse districten Frank Vercammen

23 december 
2020 Guy Dirckx Park Groot Schijn bovenlokaal of lokaal ? Tjerk Sekeris

Juridische grond
Artikel 31 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben om aan de 
burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Dit artikel is ook van toepassing 
op de districten conform artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Hoofdstuk 2.4, artikel 6 van het huishoudelijk reglement district Deurne goedgekeurd in de districtsraad van 23 
mei 2019 (jaarnummer 66), bepaalt dat raadsleden schriftelijke vragen kunnen indienen. Het regelt ook de 
manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Argumentatie
Op schriftelijke vragen wordt schriftelijk geantwoord. Is het antwoord 30 dagen na ontvangst van de vraag niet 
gegeven, dan wordt de vraag automatisch terug geagendeerd op de eerstvolgende districtsraad. De vraag krijgt 
dan het statuut van een mondelinge vraag en wordt onmiddellijk ter zitting beantwoord. Indien de vraag echter 
voor de zitting werd beantwoord, wordt ze alsnog van de agenda afgevoerd.

De schriftelijke vragen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Financiële gevolgen
Nee
Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van volgende beantwoorde schriftelijke vragen. Het antwoord op deze 
schriftelijke vragen is te raadplegen in eBesluitvorming.
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Datum 
vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan

14 december 
2020

Jan Van 
Wesembeeck

De keuze van de districtsburgmeester omtrent de 
sjerp die bij zijn ambt behoort Tjerk Sekeris

14 december 
2020

Jan Van 
Wesembeeck Pleintjes Frank Craeybeckxlaan Tjerk Sekeris

17 december 
2020 Guy Dirckx Verlichting Vredesmonument Wim Saerensplein Freddy Lorent

23 december 
2020 Guy Dirckx Park Groot Schijn bovenlokaal of lokaal? Tjerk Sekeris

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 201201_SV_JVW_TS_keuze_burgemeester_sjerp.pdf
2. 202002_SV_JVW_TS_pleintjes Frank Craeybeckxlaan.pdf
3. 202003_SV_GD_FL_verlichting Vredesmonument Wim Saerensplein.pdf
4. 202004_SV_GD_FV_1400 bomen voor Antwerpse districten.pdf
5. 202005_SV_GD_TS_Park Groot Schijn bovenlokaal of lokaal.pdf

INITIATIEFRECHT
Interpellaties - Moties - Resoluties

7 2021_IP_00006 Interpellatie van raadsleden Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili, Manal 
Toumi: Toekomst bewoners woonwagenpark

Indiener(s)
Kristof Vissers; Abdelaziz El Fadili; Manal Toumi

Gericht aan
Frank Vercammen; Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen
8 januari 2021 22:14

Toelichting
In april 2020 keurde de raad een motie goed om betrokken te worden in de besluitvorming over het 
woonwagenterrein. Op dezelfde districtsraad vroegen wij om meer en beter met de bewoners te overleggen. Er 
was op dat moment immers geen overleg met de bewoners over de mogelijke sluiting.

In juli kreeg de districtsraad een antwoord van het College van Burgemeester en Schepenen waarin droogweg 
staat dat het district niet betrokken zal worden in de besluitvorming, omdat het een stedelijke bevoegdheid is. 
Kous af.

Onze districtsburgemeester zou wel geïnformeerd worden over de toekomstplannen.
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In september verklaarde schepen Duchateau ‘binnenkort aan het college zal voorstellen om het 
woonwagenterrein in Deurne te heraanleggen’. Maar ook daarover geen overleg met de bewoners.

Vragen:

1)Wat is de huidige stand van zaken?

2)Waarom is er geen duidelijke communicatie met de betrokkenen? 

8 2021_IP_00007 Interpellatie van raadslid Charisse Verberckmoes: Voluit vooruit gaan 
voor een Hart voor Deurne

Indiener(s)
Charisse Verberckmoes

Gericht aan
Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen
9 januari 2021 11:00

Toelichting
Het maken van een centrum in Deurne is een plan dat actueler is dan ooit en 2 legislaturen geleden werd 
opgemaakt. 

We trachten met dit plan tegemoet te komen aan tekortkomingen uit het verleden, een echt centrum creëren in 
het prachtige Deurne. 

We hebben reeds een kleiner centrum rond het Wim Saerensplein en ook de plannen rond de Arenawijk zullen 
een tweede kerngebied doen ontstaan. 

Nu willen we pleiten om de plannen rond Deurne Publiek voluit uit te rollen.

Dit betekent in concreto dat niet met stukjes wordt gewerkt maar dat de Frank Craeybeckxlaan langs de zijde 
van het Atheneum een plein wordt tot aan de splitsing met de Te Couwelaarlei.  

Heel kort gezegd is het de bedoeling Deurnenaren en bezoekers meer te bieden in het hart van Deurne, op die 
manier minder en tragere mobiliteit te krijgen in het kerngebied én de handelaars zo meer potentieel cliënteel te 
bezorgen.

We willen vragen: 

Kan de studiegroep omgeving 'Deurne Publiek' nog eens komen toelichten om zo het thema op onze agenda te 
houden? Dank.
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9 2021_IP_00008 Interpellatie van raadslid Jan Van Wesembeeck: proefopstelling Frank 
Craeybeckxlaan

Indiener(s)
Jan Van Wesembeeck

Gericht aan
Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen
9 januari 2021 16:24

Toelichting
Er is de laatste weken nog steeds veel commotie rond de proefopstelling van de Frank Craeybecklaan. Het 
verzet tegen deze proefopstelling groeit nog. De online petitie van de lokale middenstanders is 126 keer 
ondertekend, de papieren versie 160 keer. De middenstanders vinden de situatie onveilig, onduidelijk en 
verwarrend. Het is echter niet duidelijk hoelang het districtscollege en het college van burgemeester en 
schepenen van de stad deze proefopstelling nog wenst te behouden. Als districtsraadslid ga ik ervan uit dat deze 
proefopstelling voor een bepaalde tijd is en deze niet permanent bedoeld is tot de feitelijke heraanleg van de 
straat.

 

Vragen;

 

-          Zal er nog een verlenging van de proefopstelling komen na de evaluatie in februari?

 

-          Zo ja, hoelang zal deze proefopstelling dan nog blijven? In het origineel collegebesluit van de stad staat: 
 Er wordt gestreefd naar zomer en najaar 2020 voor deze tijdelijke ingreep met een startmoment in augustus, 
voor de start van het schooljaar. De tijdelijke invulling blijft twee maanden in voege. Het principe laat een 
eventuele verlenging of vervroeging toe.

 

10 2021_IP_00009 Interpellatie van raadslid Manal Toumi: Keerlus Cruyslei
Indiener(s)
Manal Toumi

Gericht aan
Tjerk Sekeris; Freddy Lorent

Tijdstip van indienen
9 januari 2021 17:27

Toelichting
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Zoals we allemaal weten is het openbaar vervoer in Deurne een vrij gevoelig onderwerp, omdat we ook allemaal 
weten dat er enorm veel werk aan de winkel is.

Vorige maand hebben we tijdens onze Raadscommissie uitleg gekregen over de plannen van De Lijn en van de 
stad i.v.m. het openbaar vervoer en die fameuze keerlus aan de Cruyslei.

We zijn nu een maand verder en we hebben nog steeds geen duidelijkheid. Onze fractie had verwacht dat dit op 
de Districtsraad zou komen zodat we hier een advies over zou kunnen uitbrengen.

Daarom dus de volgende vragen:

 Wat is het standpunt van het districtscollege en de verschillende fracties over de plannen? 

 Welke stappen zal het college ondernemen om deze standpunten te ondersteunen?

14 januari 2021 21:20 - De voorzitter sluit de zitting


